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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam sejarah peradaban manusia, agrikultur yang umumnya dikenal 

dengan pertanian merupakan kegiatan awal yang mengubah total bentuk 

kebudayaan. Dari kepercayaan terhadap dewa-dewa perburuan menjadi 

kepercayan terhadap dewa-dewa kesuburan dan ketersediaan pangan. 

Kemunculan agrikultur sendiri yang diakui oleh para ahli sejarah dimulai sekitar 

12.000 tahun yang lalu. Lahan yang dikenal dengan julukan “bulan sabit yang 

subur” ini membentang dari Sungai Tigris dan Eufrat hingga ke arah barat Suriah 

dan Yordania. Budidaya biji-bijian menjadi bukti sejarah yang menggambarkan 

bagaimana kegiatan bercocok tanam terjadi pertama kali di daerah tersebut. 

Serealia, gandum kuna (emmer), dan polong-polongan tumbuh dengan baik pada 

masa itu.  

Agrikultur sendiri kemudian berkembang menjadi beberapa subjek 

kegiatan yaitu, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pertanian dikhususkan 

terhadap aktivitas usaha tani tertentu, seperti padi dan jagung. Kehutanan 

mengelola tanaman yang umumnya pohon pada lahan yang terhitung luas. 

Peternakan dan perikanan sama-sama membudidayakan hewan, namun dibedakan 

berdasarkan subjek lingkungan hidupnya. Peternakan untuk hewan darat dan 

perikanan untuk hewan air. Sedangkan perkebunan digolongkan ke dalam 

kegiatan kehutanan. 

Agrikultur menjadi salah satu kunci utama dalam roda perekonomian 

rakyat di Indonesia. Menurut data Kementrian Pertanian 2012 yang dikutip dari 
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situs www.bakrie-brothers.com, luas lahan yang mencapai 45.000.000 hektar ini 

menyumbang PDB negara sebesar 14,44 persen pada tahun 2012. Sektor ini 

sendiri juga mampu menyumbang jumlah tenaga kerja yang cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan sektor yang lainnya, sebesar 38,9 juta jiwa pada tahun 2012. 

Usaha agrikultur di Indonesia juga terus meningkat hingga saat ini, setelah 

program Intensifikasi Massal (INMAS) pada tahun 1969 untuk petani sebagai 

dampak revolusi hijau di tingkat dunia. Industri-industri besar yang mengusung 

produksi agrikultur juga mulai banyak bermunculan. Menurut data dari situs 

Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) dan Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD), 21 perusahaan agrikultur beroperasi dan mendaftarkan namanya dalam 

pasar saham. Tiga pada sektor pertanian (14,28%), lima pada sektor peternakan 

(23,81%), dua pada sektor perikanan (9,52%), dan sebelas pada sektor kehutanan 

(52,38%). 

Namun sayangnya banyaknya industri agrikultur di Indonesia tidak 

mampu melepaskan ketergantungan negara dari impor pangan. Padahal lokasi 

geografis Indonesia sangat strategis untuk pengembangan sektor agrikultur yang 

dapat menunjang kebutuhan pangan nasional. Seperti yang ditulis Boimau (2014) 

dalam Timor Express, sampai November 2013 diperkirakan nilai impor negara 

sebesar US $12 Milyar dengan nilai impor terbesar disumbang oleh gandum 

(100%), kedelai (72%), beras, jagung, dan gula (54%), susu (18%), daging sapi 

(18%), serta buah-buahan, bawang merah dan bawang putih di bawah 10 persen. 

Nilai ini juga dimungkinkan dapat meningkat deras, melihat kabinet yang sedang 

disibukkan dengan pesta politik di pertengahan tahun 2014. Badan Pusat Statistik 

(2014) juga mengugkapkan bahwa peningkatan kondisi bisnis pada triwulan IV 

http://www.bakrie-brothers.com/
http://www.idx.go.id/
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tahun 2013 terjadi pada semua sektor ekonomi, kecuali sektor pertanian, 

peternakan, kehutanan dan perikanan dengan nilai indeks tendansi bisnis hanya 

sebesar 95,54. 

Sebagai salah satu pengembangan dari sektor agrikultur, industri 

perkebunan, khususnya kelapa sawit memiliki grafik pertumbuhan yang baik dan 

masa depan yang menguntungkan. Seperti yang ungkapkan oleh Dradjat (2007), 

mulai tahun 1980 hingga 2005 ekspor minyak sawit nasional terus meningkat 

sebesar 12,9 persen pertahun. Di tahun 2005, Indonesia bahkan sudah mampu 

memenuhi 39,35 persen dari kebutuhan ekspor minyak sawit dunia. Untuk 

konsumsi minyak sawit domestik sebesar 25 sampai 30 persen dari total produksi 

nasional, dengan dengan perkiraan 80 hingga 85 persennya digunakan sebagai 

bahan baku industri pangan dan sisanya dalam industri non-pangan. 

Tidak hanya sebagai salah satu faktor yang menopang industri pangan, 

keberadaan industri perkebunan juga mampu meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan. Selain karena lokasi perkebunan yang sebagian berada di 

area pedesaan, Pemerintah Indonesia saat ini mengeluarkan kebijakan yang 

mengharuskan perusahaan industri perkebunan turut serta dalam mengembangkan 

perkebunan rakyat yang lebih dikenal dengan istilah “perkebunan plasma”. 

Syahza (2014) membuktikan bahwa industri perkebunan khususnya kelapa sawit 

telah memberikan perubahan ekonomi yang signifikan bagi daerah Riau. Total 

146 pabrik kelapa sawit yang tersebar di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi 

Riau telah mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tidak 

hanya meningkatnya lapangan kerja dalam lingkup industri kelapa sawit semata, 

namun juga mampu menumbuhkan industri-industri baru seperti toko-toko, jasa 



4 

 

transportasi, industri rumah tangga dan perbankan yang mampu meningkatkan 

kesejahteraan daerah. 

Namun tahun 2012 merupakan masa yang suram bagi industri kelapa 

sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai bahwa hal ini tidak 

hanya dipengaruhi oleh perekonomian global yang terpuruk, namun juga faktor 

internal seperti kepastian hukum, moratorium izin hutan baru dan infrastruktur 

yang minim (Portal BUMN: 2013). Selain itu faktor cuaca juga menjadi kendala 

utama dalam pengembangan kelapa sawit, PT Sampoerna Agro dalam laporan 

manajemennya menilai bahwa tahun 2012 merupakan tahun yang sangat kering 

bagi industri kelapa sawit dan membawa pengaruh yang cukup signifikan pada 

tahun setelahnya. Tahun 2013, harga pasar crude palm oil mengalami penurunan 

sebesar tiga persen dari tahun sebelumnya. Berdasarkan studi yang dilakukan 

penulis terhadap laporan keuangan sebelas perusahaan perkebunan listed, tiga dari 

sebelas perusahaan mengakui adanya rugi bersih dalam laporan laba rugi 

komprehensifnya. Bahkan yang lebih mengejutkan, PT Bakrie Sumatra Plantation 

mencatat rugi komprehensifnya mencapai tiga tiliun rupiah. 

Sektor agrikultur yang hampir sepenuhnya dijalankan oleh rakyat mungkin 

dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya sektor ini. Latar belakang 

pendidikan yang masih kurang, menyebabkan masyarakat biasa kurang mampu 

untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia 

ekonomi. Untuk itu manajemen yang baik sangat diperlukan untuk membantu 

pergerakan dan perkembangan dari perekonomian rakyat ini. Seperti yang 

diungkapkan oleh Argilés dan Slof (2000), giving a man a fish will feed him for 

one day, while giving him a cane will allow him to feed himself every day. Hal ini 
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berarti bahwa, jika memberikan subsidi bagi petani hanya akan melindunginya 

dari kerugian, namun memberinya alat manajemen (salah satunya adalah standar 

akuntansi) akan memberikan kelangsungan bisnis baginya. 

Salah satu alat menajemen untuk membantu kelangsungan bisnis yang 

umum diketahui adalah laporan keuangan. Saat ini, permintaan publik terhadap 

informasi laporan keuangan juga semakin tinggi. Menurut PSAK No. 1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan (2013: 5), dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keungan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Pentingnya 

porsi laporan keuangan dalam pengelolaan sebuah industri membuat keberadaan 

laporan keuangan sangat dibutuhkan, tentunya ditunjang dengan output kualitas 

informasi yang baik pula. 

Secara umum, bisa disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan 

baik jika dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, 

dan lengkap. Kelengkapan laporan keuangan bisa dilihat dari keberadaan lima 

elemen laporan keuangan yaitu: Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif 

lain, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Mengingat betapa pentingnya peranan dari laporan 

keuangan, maka mutlak bagi entitas untuk melakukan penyusunan laporan 

keuangan dengan baik, benar, dan sesuai standar, Hal ini ditunjukkan untuk 

mengurangi terjadinya asimetri informasi di kalangan pengguna laporan 

keuangan. 
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Dalam menyusun laporan keuangan, metode akuntansi menjadi salah satu 

hal yang harus diperhatikan. Metode akuntansi yang digunakan harus sesuai 

dengan jenis industri yang dijalankan oleh entitas tersebut. Perbedaan jenis 

industri dan skala kegiatan entitas menyebabkan pemilihan dan penggunaan 

metode akuntansi yang berbeda pula. Untuk beberapa jenis industri yang 

mempunyai karakteristik khusus, perbedaan pengunaan metode akuntansi sangat 

mungkin terjadi. Letak keunikan industri tersebut bisa terjadi pada sisi perlakuan 

aset, pengelolaan komoditas entitas, struktur permodalan, atau lainnya. 

Dalam industri agrikultur, aset menjadi bagian yang cukup menarik 

perhatian. Berbeda dengan perusahaan manufaktur pada umumnya, perusahaan 

yang bergerak di bidang agrikultur memiliki aset yang berbentuk mahluk hidup 

(tumbuhan dan hewan). Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan atas aset yang dikenal dengan nama aset biologis ini juga sangat 

berbeda dengan aset tetap yang umumnya benda mati. Dibutuhkan pemahaman 

yang lebih detail, karena aset biologis akan mengalami klasifikasi yang berulang 

di sepanjang umur ekonomisnya akibat transformasi bentuk aset tersebut. 

Dalam aplikasinya, aset biologis dapat diukur menggunakan biaya historis 

dan nilai wajar. Biaya historis didasarkan pada harga perolehan awal dari aset 

tersebut. Namun sayangnya, metode biaya historis dianggap kurang mampu 

menyampaikan informasi yang wajar terkait nilai aset terkini. Seperti yang 

diungkapkan Argilés, Blandón, dan Monllau (2005), organisasi akuntansi dunia 

seperti International Accounting Standard Board (IASB), U.S.A. Financial 

Accounting Standard Board (FASB), Accounting Regulatory Committee (ARC), 

dan European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) mendorong 
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konvergensi standar akuntansi internasional berdasarkan harga pasar, bukan 

menggunakan metode tradisional yang biasa di kenal dengan biaya historis. 

Sebaliknya, metode nilai wajar memungkinan bagi setiap entitas untuk 

merevaluasi aset biologisnya pada setiap periode. Metode ini muncul karena 

pemikiran bahwa aset biologis tumbuh dan dapat mengalami perubahan nilai 

setiap waktu, yang biasa dikenal dengan transformasi biologis. Sayangnya, 

metode ini juga memiliki kelemahan, selain memakan biaya yang cukup tinggi 

dalam aplikasinya, terkadang untuk beberapa aset biologis nilainya tidak tersedia 

di pasar, sehingga sulit untuk menentukan nilainya. 

Menurut sudut pandang akuntansi, reproduksi mahluk biologis dan 

reproduksi ekonomi menjadi saling berkaitan dalam hal ini. Untuk itu penggunaan 

akuntansi dalam mengakumulasi nilai aset biologis menjadi suatu hal yang 

penting. Selain itu, pengakuan dan pengukuran terhadap aset biologis yang terkait 

dalam aktivitas operasional perlu diungkapkan kepada pengguna laporan 

keuangan. Terutama untuk perusahaan-perusahaan agrikultur yang sudah 

mendaftarkan dirinya pada bursa saham, dengan kecenderungan jumlah aset 

biologis yang tinggi. Untuk itu, keseragaman standar pelaporan aset biologis 

menjadi tuntutan saat ini, agar dapat diperbandingkan dan tidak menimbulkan 

bias.  

Dalam memenuhi kebutuhan informasi akuntansi global, International 

Accounting Standard (IAS) 41 “agriculture” muncul untuk menjawab 

keberagaman yang terjadi dalam pengungkapan aset biologis. Dikeluarkan oleh 

Internasional Accounting Standard Board (IASB), IAS 41 memperkenalkan 

metode fair value sebagai dasar pengukuran aset biologis. Klasifikasi terhadap 
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aset biologis juga dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan Desember 2000 

ini. Selain itu, standar akuntansi untuk sektor pertanian sudah mulai berkembang 

sedemikian rupa. IPSAS 27, European Farm Accountancy Data Network 

(FADN), dan Proposed International Accounting Standard on Agricultural 

(PIASA), juga turut mengatur perlakuan akuntansi aset biologis yang dimiliki 

oleh negara maju. 

Berbeda dengan apa yang terlihat di luar, Indonesia belum mengatur 

secara spesifik terkait pencatatan dan pengungkapan dalam sektor agrikultur. 

Sampai saat ini, acuan pelaporan keuangan dalam sektor agrikultur hanya 

mengacu pada: 

1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No: SE-

02/PM/2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan 

Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perkebunan; 

2. Pedoman Akuntansi Perkebunan BUMN Berbasis IFRS yang dekeluarkan 

oleh PT. Perkebunan Nusantara I-IV dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

tahun 2011; 

3. PSAK 16 tentang Aset Tetap; 

4. PSAK 48 tentang Penurunan Nilai Aset; dan 

5. SAK ETAP untuk perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. 

Pada kenyataannya, saat ini banyak entitas usaha agrikultur di Indonesia 

yang hanya mengacu pada PSAK 16 dan 48 dalam menilai aset biologis yang 

mereka miliki (Kurniawan, 2012: 3). PSAK 16 dan 48 sendiri tidak secara spesifik 

mengatur masalah aset biologis, hanya aset secara umum. Kurniawan juga menilai 

bahwa hal ini dapat menimbulkan distorsi akuntansi yang dampaknya akan 
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membuat laporan keuangan menjadi tidak andal. Padahal perlakuan akuntansi 

yang dibutuhkan untuk mengatur nilai dari aset biologis tidaklah sama seperti 

pada aset yang berupa benda mati. 

Indonesia belum secara penuh melakukan konfergensi Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) dengan International Financial Accounting Standards (IFRS). 

Hal ini menurut Ketua DSAK-IAI, Rosita Uli Sinaga, bagi Indonesia pergeseran 

dari rule-based standard ke principal standard memerlukan perubahan pola pikir 

di kalangan profesi akuntan (Aditiasari, 2013). IAS 41 ariculture merupakan salah 

satu standar yang belum diadopsi ke dalam SAK. Menurut keterangan yang 

diperoleh dari situs resmi IAI (www.iaiglobal.or.id) keberlanjutan masalah IAS 41 

ariculture masih menunggu finalisasi pembahasan dengan IASB yang 

dilaksanakan pada akhir tahun 2014. 

Sejauh ini dalam menilai sejauh mana kualitas penerapan IAS 41 

ariculture, Indonesia berkaca pada negara Malaysia yang sudah menerapkan IFRS 

secara full disclosure. Sekalipun jumlah industri perkebunan di Malaysia 

tergolong tinggi, ternyata penerapan IAS 41 ariculture masih mengalami ganjalan. 

Penentuan nilai wajar dianggap sulit, terutama untuk aset biologis yang belum 

mencapai titik panen. (Wahyuni, 2013) 

Namun dalam aplikasinya, IAS 41 ariculture sudah mulai dilirik oleh 

beberapa perusahaan publik Indonesia, salah satunya PT. Sampoerna Agro, Tbk. 

Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ini, mulai mengadaptasi IAS 41 

ariculture pada laporan keuangannya walau tidak secara penuh. Hal ini terbukti 

dari pernyataan manajemen yang menyatakan bahwa dalam menentukan harga 

http://www.iaiglobal.or.id/
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pasar crude palm oil perusahaan menggunakan harga spot (Adita dan Kiswara, 

2012).  

Perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur mempunyai kemungkinan 

untuk menyampaikan informasi yang lebih bias dibandingkan dengan perusahaan 

yang bergerak di bidang lain, karena karakteristiknya yang unik (Ridwan, 2011: 

3). Belum lagi, standar akuntansi yang masih bersifat samar dan penggunaannya 

yang masih beragam dalam setiap perusahaan tentu akan menghasilkan variasi 

dalam pengungkapan aset biologis. Bias yang terjadi pada pelaporan akuntansi, 

akan berdampak besar pada keakuratan pengambilan keputusan oleh pengguna 

laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan Tang dan Gao (2013), tidak adanya 

keseragaman dalam standar pelaporan akuntansi biologis akan menimbulkan 

keberagaman pengungkapan, perusahaan terdaftar yang sejenis tidak dapat 

diperbandingkan dan menyesatkan pengguna laporan keuangan. 

Melihat kondisi tersebut, Indonesia perlu menyeragamkan standar yang 

secara spesifik mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan aset biologis untuk perusahaan yang bergerak di bidang agrikultur. 

Tidak hanya difokuskan pada satu sektor saja, tapi juga dapat diterapkan bagi 

industri pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dengan harapan, standar 

ini nantinya mampu menimalkan gap dalam pelaporan keuangan agrikultur di 

Indonesia, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar. 

Melihat betapa pentingnya menyampaikan informasi akuntansi yang andal 

dan relevan, penulis tertarik untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap aset 

biologis pada entitas. PT Sampoerna Agro Tbk dipilih sebagai salah satu 

perusahaan perkebunan yang mampu bertahan dalam kondisi buruk yang sedang 
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dialami oleh industri perkebunan di tahun 2012-2013. Selain itu, hampir 90 persen 

penjualan perusahaan berasal dari indsurtri kelapa sawit, seperti yang dijelaskan 

dalam laporan tahunannya. Kemudian akan dianalisis perlakuan akuntansi aset 

biologisnya yang kemudian dibandingkan dengan entitas sejenis untuk melihat 

variasi dalam pelaporan akuntansi aset biologis.  

PT Sampoerna Agro Tbk adalah perusahaan perkebunan yang sudah 

berdiri sejak tahun 1989 dan sudah mulai mendaftarkan dirinya pada pasar saham 

sejak tahun 2007. Selain bergerak dalam industri kelapa sawit, Sampoerna juga 

mengelola perkebunan karet, sagu, dan pengembangan bibit kelapa sawit yang 

kegiatan operasinya berlokasi di Sumatra, Kalimantan dan Papua. 

Sebagai entitas, PT Dharma Satya Nusantara Tbk dipilih berdasarkan 

kemiripan nilai aset biologis dan kinerja perusahaan yang tidak jauh berbeda. 

Walau sudah berdiri sejak tahun 1980, perusahaan ini masih sangat “muda” dalam 

bursa saham karna baru saja terdaftar pada tahun 2013. Sama seperti PT 

Sampoerna Agro, perusahaan ini menggantungkan sebagian besar penghasilannya 

pada perkebunan sawit dengan persentase sebesar 64 persen dari seluruh kegiatan 

operasinal. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis 

mengambil judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Industri 

Perkebunan (Studi kasus pada PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma 

Satya Nusantara)”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset biologis pada PT Sampoerna Agro 

Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk? 

2. Bagaimana variasi yang muncul dari perbandingan perlakuan akuntansi untuk 

aset biologis antara PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara 

Tbk? 

3. Bagaimana pandangan menurut IAS 41 Agriculture terhadap perlakuan 

akuntansi untuk aset biologis pada PT Samporna Agro Tbk dan PT Dharma 

Satya Nusantara Tbk? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar masalah yang akan dibahas dapat lebih terarah dan tepat pada 

sasaran, maka permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan 

pada: 

1. Objek penelitian hanya pada aset biologis berupa tanaman perkebunan dan 

hutan tanaman industri pada PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk. 

2. Perlakuan akuntansi atas aset biologis yang dimiliki PT Sampoerna Agro Tbk 

dan PT Dharma Satya Nusantara. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setelah semua permasalahan tersebut di atas terpecahkan, penelitian ini 

diharapkan mampu mencapai tujuan: 
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1. Memberikan gambaran tentang perlakuan akuntansi atas aset biologis pada PT 

Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. 

2. Memberikan gambaran tentang variasi yang timbul antara pengungkapan aset 

biologis pada PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya Nusantara. 

3. Memberikan pandangan berdasarkan IAS 41 Agriculture terhadap perlakuan 

akuntansi aset biologis PT Sampoerna Agro Tbk dan PT Dharma Satya 

Nusantara Tbk 

1.5. Manfaat Penelitian 

Setelah diselesaikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

praktis dan teoritis bagi peneliti, koperasi sebagai objek penelitian dan pihak yang 

membutuhkan, antara lain: 

1.5.1. Manfaat Praktis 

Bagi entitas dan pihak yang terkait: 

1. Dapat memberikan pandangan terkait variasi perlaporan antara dua entitas 

perkebunan yang sejenis. 

2. Dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi entitas untuk perbaikan ke 

depannya. 

1.5.2. Manfaat Teoritis 

Penulis: 

2. Menambah wawasan keilmuan mengenai konsep akuntansi agrikultur, 

khususnya pada sektor perkebunan. 

3. Menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi aset biologis pada 

perusahaan perkebunan yang terdaftar. 



14 

 

4. Membantu penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan akuntansi dalam 

rangka memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya. 

Bagi pihak lain yang berminat: 

1. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk 

perbaikan lebih baik ke depannya. 


